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مواد القانون
األسايس

الحقوق

الواجبات

1

«كرامة اإلنسان محفوظة».

لذلك يجب عيل أن أعامل كل إنســان آخر
 امــرأة أو رجــل أو طفل  -باحرتام وتقدير،وذلك ببســاطة ألن اآلخر إنسان أيضا.

لــدي الحق يف أن تحظى كرامتي باالحرتام
والحامية من كل إنســان آخر  -ومن الدولة.
 2فقرة 1

لــدي الحــق يف أن أطور نفيس بحرية .وال يجوز
لآلخريــن التعدي عىل هذا الحق.

يجــب أن أقبل بــأن الجميع لهم الحق مثيل
متاما يف تطوير أنفســهم بحرية .ويجب أال
أنتهــك هذا الحق الخاص باآلخرين.

 2فقرة 2

لدي الحق يف الحياة.

يجــب أن أحــرم أن الجميع لهم الحق مثيل متاما
يف الحياة.

لدي الحق يف العيش ســاملا جسديا وبدون
عنف.
3
فقرة  1و 2

«جميع األشــخاص أمام القانون سواسية».
«الرجال والنســاء متساوون يف الحقوق».
أي :لدينا جميعا نفس الحقوق ،ســواء كان
رجال أو امرأة.

ال يجوز يل مامرســة العنف ضد أي شــخص -
النساء والرجال واألطفال.
يجب عيل أن أقف عىل قدم املســاواة واالحرتام
تجاه الرجال والنســاء  -بغض النظر عن العمر
أو الوضع.
ال يجوز معاملة أي شــخص وكأنه ملكية خاصة.

لــكل فرد الحق يف تقرير مصريه.
 3فقرة 3

لن أتعرض الضطهاد أو عدم تفضيل بســبب
• جنيس،
• نسبي،
• عرقي،
• لغتي،
• وطني وأصيل،
• معتقدايت،
• انتاميئ الديني أو الســيايس أو
• إعاقتي.

ال يجوز يل اضطهاد أو عدم تفضيل أي شــخص
بسبب
• جنسه،
• نسبه،
• عرقه،
• لغته،
• وطنه وأصله،
• معتقداته،
• انتامئه الديني أو الســيايس أو
• إعاقته.

4

يجــوز يل أن أعتقد فيام أريد.

ال يجــوز يل أن أجــر أحدا عىل اعتقاد معني.
يجــب أن أقبل أن اآلخرين يؤمنون مبعتقدات
أخرى غريي.

5

يجــوز يل التعبري عن رأيي بحرية.

يجــب أن أقبــل أن اآلخرين يجوز لهم التعبري
عن رأيهم بحرية .التنوع يف الرأي هو األســاس
لدميوقراطيــة نابضة بالحياة .ويجب أن أتقبل
ذلك.

6
فقرة  1و 2

يجــب أن أريب أطفايل بالطريقة التي أراها
صحيحة ،ولكن يف ســياق هذه الحقوق
األساسية.

يجــب أن أعتني بأوالدي وأربيهم ،وفقا لقواعد
القانون األســايس .وال يجوز يل أن اخرتق ذلك.

مواد القانون
األسايس

الحقوق

الواجبات

7

جميع األطفال الذين يعيشون يف أملانيا ،لهم
الحق يف الذهاب إىل املدرسة والتعلم .الدولة لها
الحق ويجب عليها اإلرشاف عىل املعلمني لرتبية
األطفال بحيث يصبحون أشخاصا يقبلون نظامنا
األسايس الدميوقراطي الحر ويدافعون عنه.

كأب أو أم ،يجب عيل أن أهتم بذهاب أطفايل
إىل املدرسة بانتظام وإمتام التعليم اإللزامي( .نظرا
لوجود التعليم اإللزامي ،يجب أال أدفع رسوم
مدرسية).

ولذلك يجوز مطالبة املدرسني األجانب بتعليم
الدروس باللغة األملانية ووفقا لهذا النظام
األسايس.
8

يجوز يل أن احتشد مع اآلخرين سلميا ودون
أسلحة.

ال يجوز يل أن أحمل السالح.

10

يجوز يل أنا فقط فتح رسائيل.

ال يجوز يل فتح رسائل اآلخرين.

حتى الدولة ال يجوز لها أن تفتح رسائيل.
13

ال يجوز ألحد أن يدخل مسكني إذا كنت ال
أرغب يف ذلك .ويجوز للقايض فقط وضع
استثناءات لذلك.

ال يجوز يل أن أدخل مسكن شخص آخر ،إذا كان
هذا الشخص ال يقبل ذلك.

14

تحمي الدولة ممتلكايت (مثال من خالل
القوانني الجنائية والرشطة واملحاكم).

التزم بالتعامل بشكل جيد مع املمتلكات العامة/
الدولة (مثل املباين العامة واملساحات الخرضاء)
وأال أعرضها للرضر.

16a

إذا كنت قادما من منطقة حروب أو تعرضت
لالضطهاد بسبب ديني ،أو عرقي أو رأيي
السيايس ،فإنه لدي الحق يف الحصول عىل
اللجوء يف أملانيا.

التزم باملشاركة يف هذه اإلجراءات إلعطاء
معلومات واقعية وتقديم كافة اإلثباتات
والشهادات وغريها من األوراق املتوفرة لدي
أو التي أستطيع تقدميها (عىل سبيل املثال من
موطني).

ويتم فحص وإقرار ذلك من خالل إجراءات
خاصة من قبل سلطات محايدة.
إذا مل أقبل القرار ،يجوز يل رفع دعوى أمام
املحكمة.
17

يجوز يل مبفردي أو باالشرتاك مع آخرين تقديم
شكوى أو طلب إىل جهات حكومية.

19

تكفل الدولة يل هذه الحقوق األساسية .وال
يجوز تقييد ذلك إال عىل أساس قوانني سارية
بشكل عام.

ليس لدي الحق يف اللجوء إذا كنت قد غادرت
موطني بسبب مجاعة أو ألنني أريد الحصول
عىل التعليم هنا .ففي هذه الحالة يجب عيل أن
أتبع القواعد التي تنطبق عىل الهجرة.

وإذا تم انتهاك هذه الحقوق بالنسبة يل،
ميكنني رفع دعوى أمام املحكمة.
20a

لدي الحق يف هواء نظيف للتنفس ومياه نظيفة
للرشب وتغذية نباتية وحيوانية صحية ،أي دون
مخلفات أسمدة أو سموم أو عقاقري.

التزم بالتعامل بشكل آمن مع املوارد الطبيعية
مثل الهواء واملاء والرتبة واستهالكها أو استخدامها
بشكل اقتصادي فقط .قبل أن أرمي شيئا يجب
عيل أن أفكر فيام إذا كان ال ميكن إصالحه أو
إعادة تدويره.

هكذا تحيا دولتنا ،جمهورية أملانيا االتحادية
ال ترسي الحقوق األساسية لجميع املواطنني فيام بينهم فحسب .بل أيضا بني كل مواطن والدولة (مادة .)1
لذلك فإن الضامن يف املادة  19من القانون األسايس مهم جدا .من املهم أيضا« :جمهورية أملانيا االتحادية هي
دولة اتحادية دميقراطية واجتامعية( ».فقرة  20بند  1من القانون األسايس)
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الفصل بني السلطات هو توزيع سلطة الدولة بني العديد من
الهيئات الحكومية التي تراقب بعضها البعض .والهدف من
ذلك هو الحد من قوة أجهزة الدولة الفردية واألفراد ،وبالتايل
منع إساءة استخدام السلطة .يُعد الفصل بني السلطات
Legislature
أساسا هاما للدميقراطيات يف يومنا هذا.
Bundestag and Bundesrat
(upper and lower houses of
)German Federal Parliament
وفقا لنموذج تاريخي يتم التمييز يف املعتاد بني
pass laws
ثالث قوى:
الهيئة الترشيعية (السلطة الترشيعية):
وتشمل تلك الهيئات الحكومية املسؤولة عن
الترشيع .يف أملانيا ،يتمثل ذلك يف الربملان
األملاين ومجلس الواليات  -وكذلك أيضا
برملانات الواليات والحكومات املحلية
عىل نطاق محدود.
Reviews
legality
Executive
Judiciary
الهيئة التنفيذية (السلطة التنفيذية):
Federal government,
Bundesverfassungsgericht
وهي املسؤولة عن تنفيذ القوانني.
authorities and police
(German Federal
وتضم مثال الوزارات والسلطات
)Constitutional Court
والرشطة .يف أملانيا ،تعترب
الحكومة االتحادية هي أعىل مستوى من السلطة التنفيذية.
القضاء (السلطة القضائية):
وهي مكونة من جميع املحاكم وتراقب السلطة التنفيذية والترشيعية .وتبت املحاكم يف شكاوى املواطنني ضد
اإلجراءات اإلدارية (مثل الغرامات يف حركة املرور أو رفض طلبات اللجوء) ،وكذلك أيضا يف دستورية القوانني
الجديدة .القضاة مستقلون وملتزمون بالقانون فقط ،أي ال يجوز ألحد إعطائهم أوامر فيام يخص قراراتهم.
ميثل هذا الفصل بني السلطات ،جنبا إىل جنب مع الحقوق األساسية ،األساس لدولتنا  -وهذا هو ضامن تعايشنا
يف سالم وحرية وأمن.
وهذا يعني أيضا :أنه يجوز للدولة فقط استخدام القوة ،والقيام بذلك فقط يف إطار القوانني املعمول بها
عموما (أي ليس هناك عدالة خاصة ،أو ثأر ،أو «جرائم رشف» وما إىل ذلك).
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